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   מידת הבטחוןמעלת
    

, לב(' וגו" ַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ֵעָׂשו ָאִחיו"

  )ד
    

  )ספורנו. (לו יעשה מה לדעה אחיו בלב מה לדעת
  

  

 פגם בהנהגה זו של יעקב ששלח שליחים ראול "חז

  על ריבמתעבר",  הפסוקעל לשונם במדרש וזה לעשו

 לראש הליסטים שהיה ישן משל, )יז, משלי כו( "ולא ל

, תועבר אדם אחד והעיר אותו משנ, בפרשת דרכים

 והחל הליסטים ראשקם . יש פה חיות, קום וואמר ל

 ו לאמר?  עשיתי לךמה, שאל האיש, להכותו

אלא אתה הערת , מעצמי תי התעוררלא, 'הליסטים

 מהלך יהה לדרכו הוא ברוך הקדוש לו אמר כך .'אותי

 יעקב עבדך אמר כה לו ואומר אצלו משלח ואתה

  )ג,  רבה עהמדרש(
    

 ישיבת משגיחל "זצ  רבי יחזקאל לוינשטייןהקשה

 ידע שעשו ממתין לרגע בו יוכל יעקב הרי ',פוניבז'

העיר את עשו ' שיעקב נחשב ומדוע, להכחיד אותו

   '?משנתו
    

 ןטחוימדת הב,  נלמד עד היכן מגעתשמכאן ,והשיב

 בשנאתו  עומדעדיין שעשו שאפילו שנתבע יעקב

אין צריך ,  זמן שהצרה עדיין לא באהכל אבל, ורגולה

 ! 'בה בטחי אלא, ה עצות נגדלבקש
   

 יצחק זאב רבישהה , בפרוץ המלחמה ח"בשנת תש

גם .  עיר הקודשבירושלים ,ז"הגרי, יק'הלוי סאלויצ

 והמשיך ללמוד בחדר,  כבדותהפגזות שםבזמן שהיו 

,  קרקעומתלרדת לקולא רצה ,  העליונהשבקומה

חרדו ,  ההפגזותמשגברו. שנחשבה למקום בטוח יותר

הרב שראה , עלה בנו ושכנעו לרדת, בני הבית לחייו

 לקומה ניאות לרדת, שבכך ירגיע את בני ביתו

  .תחתונהה

    
  

  

 של פגז שרסיסמצאו ,  למעלהכשעלו,  ההפגזהבתום

ז "שהגרי מקום  תובאוונחת על , חדר דרך קיר החדר

 יורד אם לא היית הנה ', הבן לאביואמר,  לפני כןישב

  !'ו"היית נפגע ח, למקלט
    

נפל , בגלל שירדתי למקלט, 'ריסק לו הרב מבהשיב

לא היה פוגע , במקומי ללמוד נשאראם הייתי ! הפגז

  ! 'כאן
  

לא ,  היה לו שאם לא נגזר על אדם להיפגעברור

 בקומה אריה נש אם הולכן, יקרה לו מאומה

, לא היה הקיר נפגע כדי שלא יפגע הרב, העליונה

 . הנזקארע , ההשתדלות המיותרתבגלל אבל

  

    )כה, לב (" ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחרַוֵּיָאֵבק"
  

  

   )י"רש( עשו של שרו שהוא ל"ז רבותינו ופירשו
  

 עם נלחם לא המלאךמדוע , ל" זצ'חפץ חיים'ה שאל

  ?יעקב ונלחם רק עם ויצחק רהםאב
  

הוא פוגע , שהמלאך ידע שאם יפגע ביעקב, והשיב

 לוית  שהכליסודוזו תהיה פגיעה ב,  התורהבעמוד

  !יעקב רק עם נלחם ולכן, וב
  

  

שמלחמה  ',ל" אלחנן וסרמן זצרבי כתב וכן

כך , מסתיימת כאשר לצד השני נגמרו כלי הנשק

 אין להם עם מה, ו"כשלוקחים לישראל את התורה ח

יש , ומאידך כשיש להם את התורה, להילחם

  .'אפשרות להילחם ולנצח

  

  

  

  ד"בס

  וישלח פרשת
  ל" זיוסף אריה לייב' יונה בן ר' נ ר"יעקב ולע' יצחק בן ר' נ ר"לע
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   היא המלחמה האמיתיתמה
  

ַוֹּיאֶמר �א ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמ� ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל ִּכי  "

  )כט, לב(" ָׂשִריָת ִעם ֱא�קים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל
  

  ).י"רש. ('עשו ולבן, ועם אנשים'
  

 היתה,  בוילנאז"הגרי ,'בריסק' היה רבה של שרכא

 כל  לעצמולקחת היה כולגזירה שכל קצין בצבא י

ומי שנמצא בדירה יקבל ,  שתמצא חן בעיניודירה

והנה קיבלו בני ביתו . דירה חילופית במקום מרוחק

  לביתםבואשבעוד מספר ימים י, של הרב הודעה

ת  בני הבי. בדירתםן מעוניהוא אם דוקלב קצין

 והדירה מאחר , שתלקח הדירה מהםחששו מאוד

  . ת ומרווחההיתה גדול
  

 את בני הבית מוטרדים הרא,  הרב לביתוכשחזר

    שיש חשש גדול לו והשיבו,  הדברלסיבתושאלם 

  .שיוציאו אותם מן הבית
  

  . להם שיש לו שאלה מפרשת וישלחאמר
  

,  " אנשיםועם  עם אלקיםכי שרית" בפסוק כתוב

שהרי , ותמוה', עשו ולבן' לשהכוונה י" רשפירשו

ומדוע אמר לו המלאך שניצח , עדיין לא לחם עם עשו

  ?גם את עשו
  

 שכיון שלחם עם שרו של עשו , ענו השיבםומשלא

 שםמפני ש,  מעשולחשושאין לו יותר , וניצחו

 כוחותולכן עלינו להשקיע את ה, תיתיהמלחמה האמ

לנסות ה ולא " הקבאלבמקומות הנכונים ולהתפלל 

סוף דבר היה שנכנסו . לעשות השתדלות בענין זה

ורק לאחר שעלה , לדירתם ולא מצאה חן בעיניהם

מצאה , הגיע לדירה קצין, הרב מבריסק לארץ ישראל

  .הדירה חן בעיניו ולקחה

  

   ותחבלותיוהיצר

 ֶּזה ָלָּמה ַוֹּיאֶמר ְׁשֶמ� ַהִּגיָדה־ָּנא ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ַוִּיְׁשַאל

  )ל, לב(: ָׁשם ֹאתוֹ  ַוְיָבֶר� ִלְׁשִמי ַאלִּתׁשְ 
  

  ? להבין מדוע לא רצה המלאך להשיב מה שמוצריך
  

ל שרו של " זה הוא סמאשמלאך ',כלי יקר' הכתב

כי הוא השטן , כי כל חפצו  לסמא עיני האדם, עשו

....  

  
  

  

  
  

  

  

  מזדווג אל האדם השלם אשראינווהוא היצר הרע ו

ועם האיש , לו פתחלא פרץ גדרו כלל ולא פתח 

השלם בכל מעשיו אין לו שום שייכות ועסק כי לא 

 חאך בזמן שהאדם מעצמו פותח לו פת. יכול לו כלל

 להרחיב משתדל, קצת ופורץ גדרו אף בעבירה קלה

   . הפירצה
  

 ראש ל" חיים שמואלביץ זצרבי זה מסביר ולפי

  היתה תשובת המלאך ליעקב שזו', ירמ'ישיבת 

משום , כלומר אין לי שם, "שמילמה זה תשאל ל"

  הרעהיצרואילו , ששם מורה על מציאות ומהות

 רק לסמא את וכול ענינו, כולו שקר ואין בו ממש

  ! לו שםאיןולא , עיני האדם
  

  

   תלמידי חכמיםכבוד
  

 ֶאת ַהְּׁשָפחֹות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן ִראֹׁשָנה ְוֶאת ֵלָאה ָּיֶׂשםוַ "

  )ב, לג(" ֵחל ְוֶאת יֹוֵסף ַאֲחֹרִניםִויָלֶדיָה ַאֲחֹרִנים ְוֶאת רָ 
  

. חכמים בתלמידי קטיגוריא, בא דוד שבן דור

  :) קיבכתובות(
  

 זה שפסוק, א"הגרבשם , ל" וסרמן זצאלחנן רבי אמר

  שכבוד התורה ונושאי דיגלה ירד, מרמז על זמן הקץ

 ל"חזכדברי ,  מוח יהיו למנהיגי העםריקי, מאוד

דור שבן דוד בא פני , אמר ריש לקיש) . צזסנהדרין(

 את השפחות וישם",  שנאמרוזהו, הדור כפני הכלב

 שפחות למשוליםהערב רב , "ראשונה דיהןואת יל

, "ים וילדיה אחרונולאה. "ראשונה במעלה, וילדיהן

שניים ,  ישראל שינהרו אחריהםבית למשולים

 משולים, "אחרונים רחל ואת יוסף ואת. "במעלה

  .שפל המדרגהשיהיו ב,  חכמיםתלמידיל
  

 חפץ' השל בנו , לייברבי שאירע עם מעשה נביא

  .  תלמידי חכמיםכבד צריך לכיצד נלמד מנומ', חיים
  

, ל" מנחם מנדל זקס זצרבי , של החפץ חייםחתנו

  על  סיפר כאשר .באזניו כאבים לפתע חש אחד יום
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 נימתהגיב ב,  בנו של החפץ חייםב ליירבי לגיסו כך

מוכרח אתה , נורא ואיום,  כואבתהאוזן ',חרדה ואמר

  !' לוילנא שבתר"דלנסוע תיכף ומיד אל 
  

 בשכרו הון שלקח,  שבת היה רופא מומחה ביותרר"ד

, התעריף לתשלום עבור ביקור במרפאתו בלבד. רב

 היה, עמד באותם הימים על עשרה רובלים שלמים

 בעיקר,  על לקוחותיונמנו לכןו, זה סכום עצום

.  רופאים רגילים לא העלו מזור למחלתם אשרחולים

כאב ,  לא נראה היה מדאיג במיוחדמנדל '  של רמצבו

יכולים אנו להבין עד כמה נשמעה . אזניים שגרתי

ומדוע לא התקבלה על ,  לייב מוזרהרביהצעתו של 

  ? על שום מה? תר שב"לד'. דעתו
  

, אניחנה באזני,  פיסת צפר גפן בשמן חםאטבול

אולם , טען',  הרתוהכאב יחלוף כלעומת שבא בעז

 להתחכם כשמדובר אסור, ' לייב לא השתכנערבי

  . הסכום הנדרשמלאונתן את ,  בתוקףאמר', באוזן
  

כי אם להענות ,  מנחם מנדל ברירהלרבי נותרה לא

.  לוילנאת הנוסעלעגלההמתין , גיסו לדרישת

, ר" בדיוק אומר לדמה וכי, ' בליבוהרהרים ובינתי

וכי מי מגיע במיוחד לוילנא , ולקלסהוא ישימני ללעג 

לבסוף החליט לספר , בעקבות כאב אזניים פשוט

 כי ,לו אל הרופא סיפר הגיעכאשר . 'דברים כהווייתם

,  אליולהגיע לא היה מעלה בדעתו לטרוח עצמובהוא 

 לצו לעשות אשר איגיסו מצוותאלא שחזקה עליו 

, מומחהאת הדרך הארוכה ולהיבדק על ידי רופא 

ואף התפלא , בעיה מיוחדת  מצא הרופאלאכצפוי 

לסיבת טרחתו המיוחדת של האורח עד לוילנא בשל 

  . כאב אזניים
  

,   לראדיןחזרה בדרכו מנחם מנדל בי רהיה כאשר

אגש אל ביתו , העיירה אגיע אל כאשר, 'חשב בליבו

 הטריחני בכל למה שום מה וואברר על, של גיסי

התברר ,  הגיע אל העיירהכאשראלא ש. 'הטרחה הזו

, לייב רבי לביתו של עד לכתכי אינו צריך להרחיק 

בטרם הספיק . לו בתחנה והמתין היה עצמו לייב רבי

 ביפנה אליו ר,  מנחם מנדל להוציא הגה מפיורבי

  השיב  ',שבת ר"ד אמר מה ,נו' ,בדאגה ושאל לייב

  

  

  

  
  

  
  

 הייתי ולא, אין כאן כלום,  שכולם אומריםמה, 'ואמר

שאל ',  מה רציתם ממנימביןבאמת אינני , צריך לבוא

  .  מנחם מנדלביר
  

 יכול לתאר לעצמך אינך, 'ואמר,  לייב התבונן בורבי

עמד ,  יוםאותוהאינך זוכר מה אירע , כמה פחדתי

, ודיבר בגנות אחד מראשי הישיבה, אחד האברכים

 בבא במסכת למדנו הריו מחית ולאה שמעת ואת

שמאחר , שמעון' ברעל רבי אלעזר ) ב, סד(מציעא 

,  כראוי בוושמע דבר זלזול בתלמיד חכם ולא מחה

  . יצאה תולעת מאזנו לאחר פטירתו
  

לכן שלחתי אותך ,  קרהמהמי יודע ,  כולינרעדתי

 הוא אמר שאין ה"בכאשר , עכשיו נרגעתי,  שבתר"לד

  .'לך כלום

  

   העולם הזהתענוגי רדיפת
  

 ָנאַקח ". " ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ֶיׁש ִלי ָרב ָאִחי ְיִהי ְל� ֲאֶׁשר ָל�"

 ְוִכי ֱא�ִהים ִּכי־ַחַּנִני ָל� ֻהָבאת ֲאֶׁשר ֶאת־ִּבְרָכִתי

  )יא- ט, לג ("ַוִּיָּקח ַוִּיְפַצר־ּבוֹ  ֶיׁש־ִלי־ֹכל
  

  להבין מהו החילוק בין לשונו של עשו שאמרצריך

  ?"יש לי כל"לבין לשונו של יעקב שאמר " יש לי רב"
   

ויעקב ,  אבל לא כל"רב"משמע 'ל "וז', קר יכלי'ה כתב

לפי שהרשעים , "כל"אמר כי חנני אלהים וכי יש לי 

אף על פי שיש להם כל כסף וזהב שבעולם מכל 

ויש להם רב ,  חסריםםמקום נראה להם שעדיין ה

ש לי רב אבל לא לכך אמר עשו י, רכםאבל לא כל צ

יש בידו מנה מתאוה , כל כי עדיין חסרים המה

והצדיקים בהיפך זה כי אפילו אם יש מעט , םילמאתי

ונראה , לקםבידם הם מסתפקים בו ושמחים בח

  .'כאילו יש להם כל
  

 כתב, ל" אהרן קוטלר זצרבי 'ליקווד' ישיבת ראש

אינה אלא להפיג את ,  רדיפת התענוגיםכל 'בספרו

  .'באה מתוך חושך החומרהעצבות ה
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ד "יו('  משהאגרות 'בספרול " משה פיינשטיין זצרבי

והנה ',  הדרכה למלמדיםכותב, )ג סימן עא"ח

יש , ת" שנתן השי מרוב הברכה)ב"ארה (במדינתנו

ז בכל התענוגים שקורין לזה גוד " להנאות עוהרצון

 ומובא , שגם זה דבר המקלקל את האדם מאד, טיים

, " לחמכם לשובעואכלתם) "ה, ויקרא כו(על , י"ברש

, שלכאורה תמוה',  קימעא והוא מתברך במעיואוכל'

שהברכה ,  זהפני נאמר לשהרי , זוברכה צורךלאיזה 

 ,והעץ יתן פריו, שהארץ תתן יבולה, תהיה מרובה

 כן הרי יש להם הרבה מה לאכול ויהיה להם םוא

 ם הוא שהאד אבל .שובע אף כשיצטרכו לאכול הרבה

 יודע לצמצם תאותיו להנאות הגוף רק למה השלם

יודע , ת"והשפע ברכה שנתן השי, שיש לו צורך בהם

שאינו אלא כדי שישיג בקלות מה שצריך לבריאות 

וגם להנאות שיש צורך בהם לפעמים לראות , הגוף

ת ולימי העונג והשמחה כשבתות וימים "חסדי השי

ת גם ברכה "ן השיולכן נת. טובים ושמחות של מצוה

זו שלא יצטרך האדם השלם לעסוק הרבה באכילתו 

 שיאכל יתברך שיהיה שבע מעט אלא שגם ב,ושתייתו

  . וטוב לו

  

   הרצוןכח
  

ַוָּיֹבא ֲחמֹור ּוְׁשֶכם ְּבנֹו ֶאל ַׁשַער ִעיָרם ַוְיַדְּברּו ֶאל ַאְנֵׁשי "

  )כ, לד(" ִעיָרם ֵלאֹמר
  

,  ואביוורבן חמ הצליחו שכם כיצד,  כאן דבר פלאיש

 ולא היה ,להשפיע על כל בני העיר למול את כולם

  ?אפילו אחד שהתנגד
  

 למדים מהו כח אנו שמכאן', יים חחפץ'ה מיישב

כשיש לאדם רצון הוא יכול להשיג אפילו מה , וןהרצ

 אמורים גם ביחס הדברים.  קשה להביןשלשכל

 חשים במעלת התורה היינואם , ללימוד התורה

  ושום דבר שבעולם לא, שהיא יקרה מאלפי זהב וכסף

היינו לומדים בחשק ובמרץ אף כשאנו ,  להישווה

מכיוון , והראיה היא מבעלי מקצוע. תשושים

אז , שיודעים שעל כל שעה של עבודה יקבלו שכר

  . האכילהו מנוחהומוותרים על , העייפות נעלמת מהם

  

  

  

  

  
  

 המשכורת כבר נוספות הם עובדים שעות ואם

 שהשעה מאוחרת הם ערניים למרותו מוכפלת

 אינו כי בלימוד התורה כן כמוו. כבשעות הצהרים

ג לאדם שלומד מתוך צער של קור דומה הלומד מעונ

,  זאת לומדבכלאו כשהוא חסר שינה ו,  חוםוא

 ומדים לאחריםואם לומד בשעות שאין , ולששכרו כפ

והשכר ,  כגון בערבי שבתות התעריף הוא אחרבהם

 שמעון בר יוחאי רביוכמו שאמר ,  בעולם הבאוםעצ

אם ראית את הבריות ') ה"ט ה"ירושלמי ברכות פ(

, עמוד והתחזק בה, דיהן מן התורה מאדשנתייאשו י

  . 'ואתה מקבל שכר כולם

  
  

   השומר תורה ומצוותמעלת
  

ַוְיַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ֹּכה ֹתאְמרּון ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו ֹּכה ָאַמר "

 ׁשֹור ִליַוְיִהי : ַעְבְּד� ַיֲעֹקב ִעם ָלָבן ַּגְרִּתי ָוֵאַחר ַעד ָעָּתה

  )ה ו, לב( " ַוֲחמֹור
  

כלומר עם לבן , ג"בגימטריא תרי, גרתידבר אחר '

ולא למדתי , ג מצות שמרתי"ותרי, הרשע גרתי

  )י"רש(' ממעשיו הרעים
  

אף , ג המצוות"לשמור את כל תרי,  יעקבהצליח כיצד

  ? עם לבן במשך זמן כה רבהיהש
  

 ושהעצה של יעקב להינצל מהשפעת, ז"הגרי  יישב

שור "הרעה של לבן הייתה בכך שהתייחס ללבן כ

, וכפי שאין לשור ולחמור השפעה על האדם" וחמור

  .כך לא הושפע מלבן

  

  :להצטרפות לרשימת התפוצה

lehitaneg.betaanugim@gmail.com  

  

  

  


